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- vervolg	 -

vooruitgang kan worden geboekt. Daarbij is juist de persoonlijke “klik” tussen 
de hulpverlener en het gezin en/of het kind van het grootste belang. 
Ons is bekend dat diverse partijen, waaronder de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd en de Rijksoverheid, zich kritisch hebben uitgesproken over de 
plannen van de gemeente. 
De Wmo-adviesraad deelt die kritiek en heeft dezelfde zorgen 

De Wmo-adviesraad is van mening dat de gemeente niet eerder 
tot beëindiging van de samenwerking met Intervence kan overgaan dan nadat 
de continuïteit en de kwaliteit van zorg is gegarandeerd voor die gezinnen die 
door de opheffing van Intervence worden geraakt. Dat betekent dat 
sprake moet zijn van een vloeiende overgang naar de nieuwe organisaties, 
waaronder ook de betreffende begeleiders die 1 op 1 overgaan naar de 
nieuwe organisatie(s), zonder enige selectie aan de voordeur, dus de lusten 
en de lasten. Daarnaast mogen de betrokken gezinnen, die niet voor niets 
zorg krijgen, inhoudelijk nauwelijks tot niets van de verandering merken. Ook 
kan, als gevolg van deze verandering, geen sprake zijn van 
enig nadelig financieel effect voor deze gezinnen. 

Zolang niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan geen sprake zijn 
van beëindiging van de samenwerking met Intervence en komen de daaruit 
voortvloeiende (financiële) consequenties voor de betreffende gemeente waar 
de gezinnen gehuisvest zijn. 

Ons advies is dan ook om de samenwerking met Intervence niet eerder te 
beëindigingen dan nadat aan de door ons geformuleerde voorwaarden is 
voldaan. 

Tenslotte willen wij u verzoeken ons op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen rond dit dossier. 

Hoogachtend en vriendelijke groet, 

Mw.M.Nastaly Dhr.R.H.J.Daeter 
(Voorzitter).  (Secretaris) 
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